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Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar à Ditadura Militar
Crise, ditaduras e democracia na década de 30
Metas

Descritores de Desempenho

7. Conhecer e compreender a crise e
queda da monarquia
constitucional

2. Relacionar o Ultimato Inglês de 1890 com o
aumento do descrédito da instituição monárquica
e com o crescimento do Partido Republicano.

8. Conhecer e compreender as realizações e dificuldades
da 1.ª República
(1910-1914)
9. Conhecer e compreender o derrube
da 1.ª República e a
sua substituição por
um regime ditatorial
(1914-1926)

10. Conhecer e
compreender a
Grande
Depressão dos
anos 30 e
o seu impacto
social

3. Identificar outros fatores que contribuíram para
a queda da monarquia constitucional, destacando a ditadura de João Franco e o regicídio de
1908.
4. Descrever sucintamente os acontecimentos do
5 de Outubro, identificando a base social de
apoio da República.
1. Comparar a Constituição de 1911 com a
Constituição da Monarquia Constitucional (Carta
Constitucional de 1826), salientando as ruturas
operadas e as continuidades.
2. Avaliar o alcance das principais realizações da
1.ª República ao nível da legislação social, da
laicização do Estado, das medidas educativas e
financeiras.
3. Explicar o descontentamento criado por medidas da 1.ª República em largos setores da população portuguesa.
4. Justificar a instabilidade política vivida durante
a 1.ª República.
5. Explicar os efeitos da 1.ª Grande Guerra na
situação política, económico-financeira e social.

Tipo de Questões

Critérios gerais
de correção

Questões de resposta:

· Análise e integração
adequada das fontes na
elaboração da resposta.







· Utilização correta dos
conceitos e outra terminologia específicos da
disciplina.

restrita,
curta,
desenvolvimento.
correspondência,
escolha múltipla

· Expressão escrita
correta, clara e coerente.
· Adequação ao assunto da questão.
· Articulação obrigatória
com as fontes;
· Mobilização de informação
circunscrita ao assunto
em análise.
· Referência correta de
acontecimentos no
tempo.

6. Relacionar o crescimento dos adeptos de
soluções autoritárias na década de 20 em Portugal com a situação interna do país e com o
contexto internacional.
7. Reconhecer no Golpe Militar de 28 de Maio de
1926 o fim da República parlamentar e o início
da Ditadura Militar.
8. Descrever as consequências do crash da
Bolsa de Nova Iorque em 24 de outubro de 1929.
9. Explicar o processo de mundialização da crise,
salientando a exceção da URSS.
10. Analisar as consequências sociais da Grande
Depressão, salientando a generalização dos
seus efeitos a todas as camadas da sociedade.
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